
Udział prof. dr. hab. Walentego Baluka  

w uroczystościach jubileuszowych  

na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. 

 

 

 

W tym roku mija 185 lat od dnia założenia Kijowskiego 

Uniwersytecie Narodowym imienia św. Włodzimierza. Obecnie jeden 

z najstarszych uniwersytetów Ukrainy nosi imię wieszcza narodowego 

Tarasa Szewczenki, znajdując się w gronie najlepszych uczelni 

ukraińskich. 

 Na zaproszenie uczelni partnerskiej w obchodach jubileuszowych 

uczestniczył prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor CEW UMCS i 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. 

Reprezentując władze UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk w imieniu 

JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, złożył 

na ręce JM Rektora KUN im. T. Szewczenki prof. dr. hab. Łeonida 



Huberskiego list gratulacyjny oraz pięknie wydany album o Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

Rektor KUN im. T. Szewczenki wręczył przyznany prof. dr. hab. 

Walentemu Balukowi medal jubileuszowy Kijowskiego Uniwersytetu 

Narodowego oraz dwa tomy historii Uczelni. Opisując aktualną 

współpracę międzynarodową Uniwersytetu autorzy wymienili w gronie 

ważnych partnerów zagranicznych UMCS oraz program wspólnego 

kształcenia w zakresie podwójnego dyplomowania, realizowany 

pomiędzy Instytutem Stosunków Międzynarodowych KUN a 

Wydziałem Politologii UMCS. 

   

 

   

Ponadto prof. dr hab. Walenty Baluk wziął udział w pracach ukraińsko-

polskiego okrągłego stołu „Rola uniwersytetów w stosunkach 

ukraińsko-polskich” z udziałem prof. dr. hab. Wołodymyra Buhrowa, 

Prorektora KUN, prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa, Prorektora UAM w 

Poznaniu, Mykoły Kniażyckoho, deputowanego Rady Najwyższej 

Ukrainy, prof. dr. hab. Iwana Patrylaka, Dziekana Wydziału 

Historycznego KUN, dr. Jewhena Mahdy, Dyrektora Instytutu Polityki 



Światowej oraz pracowników (prof. dr hab. Serhij Danylenko i doc. dr 

Ołena Dobrżanśka) i studentów Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych KUN. W trakcie debaty poruszono szereg 

istotnych zagadnień z zakresu funkcjonowania uniwersytetów w Polsce 

i na Ukrainie w warunkach nowego modelu akademii. Dodatkowo 

uczestnicy okrągłego stołu podjęli kilka ważnych tematów dotyczących 

stosunków polsko-ukraińskich. Przy tej okazji profesor Walenty Baluk 

zaprezentował także monografię wielu autorów „Stosunki polsko-

ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa” (red. 

W. Baluk, M. Doroszko), wydanej w tym roku przy współpracy 

jednostek UMCS (Centrum Europy Wschodniej, Wydział Politologii, 

Wydawnictwo UMCS) z Instytutem Stosunków Międzynarodowych 

KUN im. Tarasa Szewczenki.       


